
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 I andras händer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingsstördas rätt till självbestämmande  

 
 

från personliga assistenters perspektiv 
 

 
 
 
 

Anna Nordin 
&  

 
 
 
 
 

Malin Sjöstrand 
 

 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

 
 

Sociologi 

 

Socionomprogrammet 
 

Handledare: Åsa Vidman 
Examinator: Dimitris Michailakis  



Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån personliga assistenters perspektiv undersöka hur 

de ser på utvecklingsstördas självbestämmande och på vilket sätt de arbetar för att möjliggöra 

detta. För att undersöka detta har två fokusgruppsintervjuer genomförts, och vinjetter har 

använts. Att få bestämma i sin vardag såg de personliga assistenterna som självklart, men 

ifråga om hur väl det stämde överrens med utvecklingsstörning uppstod ambivalens.  

För att förklara begreppet självbestämmande, användes sociala konstruktioner. 

Utvecklingsstörning förklarades vara avvikande från det som ansågs vara normativt i 

samhället. I den sociala konstruktionen associeras dock utvecklingsstörning med individuella 

funktionsnedsättningar, vilket de personliga assistenterna såg som en svårighet. Förmågan till 

självbestämmande förknippade assistenterna med den utvecklingsstördes social konstruktion, 

och detta utifrån bland annat hur väl kommunikationen dem emellan fungerade. Arbetssätten 

som beskrivs i uppsatsen kan förklaras som en balansgång mellan paternalism och 

empowerment, utifrån vad assistenterna ansåg vara normalt.  

 

 

 
Nyckelord: utvecklingsstörning, självbestämmande, kommunikation och personlig assistans 
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Abstract 

In the hands of others: 
The right of mentally retarded people to self-determination 

from the perspective of personal assistants 
 

The purpose of this thesis has been to examine how personal assistants look on the self-

determination abilities of mentally retarded people, and how they work to enable this. To 

examine this, two focus group interviews were conducted and vignettes have been used. The 

personal assistants consider it self-evident to determine your own daily life, but there is 

ambivalence with how well it is consistent with mental retardation. 

To define the idea of self-determination for mentally retarded people, the theory of social 

structures was used. Mental retardation was declared to be different from what was 

considered normative in society. In the social construction, however, mental retardation is 

associated with individual disabilities, which the personal assistants saw as a difficulty. The 

personal assistants associated the ability to self-determination with the social construction of 

the mentally retarded person, and this is based in part on how well the communication 

between them worked. The approaches described can be explained as a balance between 

paternalism and empowerment, based on what the assistants considered being normal. 

 
Keywords: mental retardation, self-determination, communication and personal assistance 
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Förord 

Under denna uppsats har vårt mål varit att öka förståelse för hur personliga assistenter arbetar 

och ser på utvecklingsstördas förmåga till självbestämmande. Detta har vi i våra diskussioner 

insett vara ett komplext område, men vi har under arbetets gång ökat och fördjupat vår insikt i 

denna problematik.  

Vi vill tacka verksamhetscheferna som hjälpt oss att få tillgång till våra fokusgrupper. Vi vill 

även tacka alla deltagande informanter för intressanta diskussioner och reflektioner i ämnet.  

Kloka råd, engagemang och inspiration fick vi av handledare Åsa Vidman, och det är vi 

väldigt tacksamma för och vill naturligtvis även tacka för det.  

 

Anna Nordin & Malin Sjöstrand 

Gävle januari 2011 
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1. Inledning 

Bestämma och ha inflytande över sitt eget liv, är något som de flesta inte reflekterar över i sin 

vardag, utan det tas som självklart. Då en människa har någon form av funktionsnedsättning 

kan frågan om eget självbestämmande och inflytande över de beslut som fattas runt denne 

påverkas av andra som kan återfinnas i vardagen. Uppsatsens fokus kommer att vara 

människor med utvecklingsstörning och deras självbestämmande i sin vardag, utifrån 

personliga assistenters perspektiv.  

I regeringsformen (SFS 1974:152) 1 kap. 2 § lyfts människovärdet fram, och alla människors 

rätt till delaktighet och jämlikhet, detta oberoende av bland annat funktionshinder. 

Människors rätt till självbestämmande och respekt återfinns även i Socialtjänstlagens (SFS 

2001:453) portalparagraf 1 kap. 1 §. Även i Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, (SFS 1993:387) vilken är en rättighetslag, återfinns begreppet 

självbestämmande samt integritet i 6 §, som syftar på att ge människor som tillhör lagens 

personkrets rätten att bestämma över sin egen livssituation. Nordström och Thunved (2009: 

475) menar att denna paragraf är en markering till att respektera människor med en 

funktionsnedsättnings möjligheter att påverka och ha inflytande på de beslut som skall fattas 

om dennes livsföring.  

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) betonar att alla 

medborgare ska ses som jämlika och skall mötas med värdighet. Vidare ska alla människor 

oberoende av funktionsnedsättning inneha rätten till självbestämmande. En person med 

funktionsnedsättning skall med andra ord själv kunna bestämma och ha inflytande över hur 

den vill att livet och vardagen ska se ut. Trots att denna ovanstående handlingsplan (ibid.) 

funnits i drygt tio år är självbestämmande inget lätt definierat begrepp eller en självklarhet, 

enligt den tidigare forskningen. Självbestämmande är inte alltid tydligt och självklart bland 

personal inom personlig assistans, dagverksamheter och särskilda boenden för 

utvecklingsstörda (Blomberg 2006: 179ff; Widerlund 2007: 64). Detta kan innebära att 

människor med utvecklingsstörning inte alltid får möjlighet till självbestämmande. Denna 

uppsats kommer att studera hur två arbetsgrupper inom personlig assistans uppfattar 

begreppet, samt beskriver hur de aktivt verkar stödjande för att den utvecklingsstörda skall få 

självbestämmande i enlighet med den nationella handlingsplanen.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur arbetsgrupper inom personlig assistans 

definierar och möjliggör för utvecklingsstörda att utöva självbestämmande. Genom att lägga 

fokus på arbetsgruppens definition av självbestämmande och på vilket sätt de beskriver att de 

arbetar för att stödja förmåga till självbestämmande, förväntas en ökad insikt i deras syn på 

utvecklingsstördas självbestämmande.  

Problemformulering 

Hur beskrivs och stöttas utvecklingsstördas möjligheter till självbestämmande, av personal 

verksamma inom personlig assistans i en större stad i Sverige.  

Frågeställning 

- Hur definierar personliga assistenter begreppet självbestämmande och vilken 

beskrivning ger de på de utvecklingsstördas egen förmåga till självbestämmande? 

- På vilket sätt beskriver personliga assistenter hur de aktivt försöker främja de 

utvecklingsstördas självbestämmande? 

 Uppsatsens disposition 

Studien är uppdelad i sex delar. I den första delen ges en inledning till uppsatsen. Andra delen 

kommer att ge en bild utifrån ett historiskt perspektiv, och i tredje delen kommer uppsatsens 

teoretiska perspektiv att presenteras. Uppsatsens val av metod kommer att redogöras i fjärde 

delen. Sedan kommer den femte delen av uppsatsen kommer resultat och analys. 

Avslutningsvis kommer uppsatsens avslutande diskussion.  

2. Utvecklingsstörning   

Funktionshinder skriver Darnemark (2005: 13ff) som det som upplevs som hinder i 

människans omgivande miljö, medan funktionsnedsättning kan härledas till det som beskrivs 

som avvikande hos personen. Funktionsnedsättning kan enligt författaren skilja sig i olika 

kontexter beroende på vad som tolkas vara normalt och för att omgivningen inte skall 

upplevas som ett funktionshinder kan funktionsnedsättningen kompenseras. Handikapp 

förklaras av Darnemark (2005: 15) som ett begrepp med ett vidare fokus, och skall inte 

förknippas med individuella funktionsnedsättningar utan mer med de hinder som finns i 

samhället. Den litteratur som används i uppsatsen genomsyras av många olika begrepp 

kopplat till utvecklingsstörning, beroende på tidsepok och rådande definitioner. Dessa olika 
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begrepp kommer att nämnas i uppsatsens historiska avsnitt, i övrigt kommer 

utvecklingsstörning att användas.  

Utvecklingsstörning i historien  

I början av 1900- talet användes begrepp såsom sinnesslö, idiot och vanför. Uppfattningen var 

att människor med utvecklingsstörning var obotligt sjuka, då möjligheten att diagnostisera 

människor utvecklades (Ineland, Molin & Sauer, 2009: 24ff).  Sättet att se på 

utvecklingsstörda utgick då från den medicinska modellen. Denna modells förklaring är att 

utvecklingsstörning är patologiskt och kan underlättas med hjälp av medicinska vård- och 

omsorgsinsatser (Sauer & Lindqvist, 2007: 16). Tideman (2000b: 42) skriver att den 

medicinska modellen ser på utvecklingsstörning som medicinskt och biologiskt avvikande. 

Flertalet människor med utvecklingsstörning tillbringade sina liv på institutioner (Ineland, 

Molin & Sauer, 2009: 26). Bengtsson, Förhammar och Nelsons (2004:159) tolkning av Söder 

är att samhället inte såg några möjligheter till framsteg för denna kategori av människor, och 

behövde skyddas från dem. Under 1950-talet byttes de äldre begreppen ut till psykisk 

utvecklingsstörning, då detta ansågs vara mindre negativt än sinnesslö och idiot (Gustafson & 

Molander, 1995: 18). 

Efter andra världskriget växte kritiken mot institutionerna, vilket genererade att 

normaliseringsprincipen uppstod (Brusén & Hydén, 2000: 12). Principens utgångspunkt är 

enligt  Nirje (2003: 91)  är att människor med utvecklingsstörning bör leva under samma 

levnadsmönster som övriga människor i samhället. Med detta menade författaren en normal: 

dagsrytm, veckorytm, årsrytm, livscykel, självbestämmanderätt, sexuella mönster i sin kultur, 

ekonomiska mönster i sitt land samt miljökraven i sitt samhälle.  Innebörden av 

normaliseringsprincipen är att alla människor ska ha samma förutsättningar till att leva och bo 

i samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2009: 16f). Tideman (2000a: 49) skriver att 

normaliseringsprincipen tog fart på 1960-talet och för människor med utvecklingsstörning 

innebar detta att deras vardag på institutionerna skulle likna ett så normalt liv som möjlig. 

Vidare skulle även människor med utvecklingsstörning stärkas genom att ges möjligheter till 

att själv kunna påverka hur deras dag skulle se ut (Tideman, 2000a: 59).  

I patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79: 15) beskrivs att en utredning som påbörjades i 

början av 1960- talet utformade den lag som kom att kallas för omsorgslagen, lag (1967:940) 

om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Integreringen kan ses som en del av 

omsorgslagen, vilken kan ha givit de utvecklingsstörda möjligheter till att leva tillsammans 
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med sina familjer (Ineland, Molin & Sauer, 2009: 27). Färm (1999: 267) skriver i sin 

avhandling hur omsorgsbegreppet som infördes i samband med att omsorgslagen kom. 

Författaren skriver att det medicinska synsättet på utvecklingsstörning dominerande och att 

det dröjde ända fram till den nya omsorgslagen som omsorgsbegreppet slog igenom. 

Omsorgslagens benämning av, vad vi idag benämner som utvecklingsstörning, var begrepp 

som psykiskt utvecklingsstörd (Nordström & Thunved 2009: 470). 

Den offentliga sektorn byggdes ut, och solidaritet och jämlikhet var ord som vägde tungt 

inom den politiska debatten (Brusén & Hydén, 2000: 12).  När 1986 års nya omsorgslag kom 

fastställdes att institutionerna skulle avvecklas och att utvecklingsstördas omsorg inte skulle 

ske i exkluderande former (Ineland, Molin & Sauer, 2009: 27). Utvecklingsstördas rätt i 

samhället styrktes därmed, och det ansågs inte längre vara acceptabelt att ”gömma undan” 

dem på institutioner längre. Tøssebro och Lundeby (2006: 117f) har undersökt hur familjer 

och människor med en utvecklingsstörning i Norge upplever omsorgen som vuxit fram efter 

institutionernas nedläggning. Skillnaden mellan vad familjen och den utvecklingsstörda 

svarade varierande inte märkbart, och deras ovilja till att återuppliva institutionerna framgick i 

resultatet. Detta trots att de ansåg att det fanns utvecklingspotential i den nya omsorg som ges, 

och att detta främst gäller dem med de största funktionsnedsättningarna. 

Fokus från den enskilde individens diagnos flyttades till samhällets brister. Det är således 

samhället som utgör hindren och inte den enskilde individen. Den sociala modellen ser på 

människor med funktionsnedsättningar som begränsade i det samhälle denne lever i, det är 

inte funktionsnedsättningen som skapar funktionshindren utan det är miljön och omgivningen 

som gör detta (Lindqvist, 2009: 52). Tideman (2000b: 42) beskriver att det är miljön som 

bestämmer vem som skall klassificeras som utvecklingsstörd. 

Utvecklingsstörda och dagens lagstiftning 

En utredning som kom att kallas för 1989 års handikapputredning, tillsattes och 

nedläggningen av institutionerna var ett av resultaten som utredningen skapade (Ineland, 

Molin & Sauer, 2009: 28). Ansvaret för människor med utvecklingsstörning lades över från 

landstinget till kommunerna (Brusén & Hydén, 2000: 15). Vidare skriver författarna om 

handikappreformen, och dess mål om jämlika levnadsförhållanden mellan människor med 

utvecklingsstörning och andra, samt lades begrepp som självbestämmande och inflytande 

fram som tunga argument.  

10 
 



Under början av 1990-talet kom förslag från den svenska regeringens att byta ut benämningen 

handikapp till funktionshinder (prop.1992/93:159: 15). Kommunerna tar över det mesta av 

utvecklingsstördas insatser enligt LSS (SFS 1993:387) 2 §, vilket även innefattar insatsen 

personlig assistans enligt LSS 9§2. LSS ger människor med olika funktionshinder, däribland 

de utvecklingsstörda rätt till insatser i syfte att underlätta och stärka deras rätt. För att få ta del 

av de rättigheter som lagen erbjuder, måste man ingå i lagens personkrets.  

LSS (SFS 1993:387) 1 § 1 påvisar att människor med en utvecklingsstörning tillhör den första 

av lagens personkretsgruppering. Begreppet utvecklingsstörning beskrivs som 

En intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Med 

utvecklingsperioden avses i allmänhet åren före 16 års ålder. Orsaken till bristen eller skadan 

saknar betydelse. Vid bedömningen av den intellektuella förmågan skall psykologiska, sociala 

och pedagogiska faktorer vägas samman (Nordström och Thunved, 2009: 470) 

Enligt LSS (SFS 1993:387) 9 § 2 har människor med utvecklingsstörning rätt till personlig 

assistans och definieras som ett  

Personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora 

och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och 

på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

den funktionshindrade (grundläggande behov) 

Nordström och Thunved (2009: 486) ser på insatsen personlig assistans som en rättighet som 

möjliggör för individen att leva ett självständigt liv. För att individen ska kunna råda över sin 

livssituation, ska hon/han ha ett stort inflytande i hur, när och av vem insatsen skall ges. 

Larsson (2004:129) skriver att den utvecklingsstördas möjligheter till att delta och ha 

inflytande över sin vardag kan sammankopplas med just insatsen personlig assistans.  Detta 

utifrån författarens tolkning av handikappolitiska ambitioner såsom autonomi, inflytande, 

självbestämmande och integritet. 

Självbestämmande  

Centralt i uppsatsen finns begreppet självbestämmande, vilket Nationalencyklopedins (2010) 

förklaring rätt att bestämma över sig själv.  Widerlund (2007: 43) skriver i sin studie hur hon 

ser på utvecklingsstördas rätt till självbestämmande som att den inte fanns förrän på 1960-

talet, då utvecklingsstördas livssituation förändrades och möjligheterna till 

självbestämmandes ökade. Författaren (2007: 127f) har även kommit fram till att begreppet 

självbestämmandes inte är så lätt att definiera då det kan ges motsägelsefulla förklaringar till 
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vad självbestämmande innebär. Författaren tolkar även personalen som ambivalenta i frågan 

om hur delaktiga de utvecklingsstörda skall vara, då utifrån om dessa har förmågan eller inte. 

Karlsson (2007: 90) skriver om dilemmat mellan självbestämmande och paternalismen, då en 

funktionshindrad människa inte har förmåga eller vilja till att utöva sitt självbestämmande. 

Författaren menar att i dessa fall bör en annan person gå in och hjälpa till att fatta beslut. 

Karlsson (2007: 48) har i sin studie undersökt utvecklingsstördas historia och beskriver den 

genom olika faser, där utvecklingsstördas inflytande och självbestämmande har ökat 

successivt. Författaren menar att normaliseringsarbetet, och kommunernas ökade ansvar för 

målgruppen samt rättighetslagen LSS, kan ses som ett resultat av den demokratiska anda som 

präglat den historiska utvecklingen. I de gruppbostäder, daglig verksamhet och fritid som 

Blomberg (2006: 179ff) studerat framkom att de präglades av kontroll, uppfostran, bestämda 

tider, scheman, normer och regler. Detta hade inget stöd i lagar eller dokument utan är enligt 

Blomberg (2006: 182) en kvarleva av gamla strukturer. Det Blomberg (2006: 182ff) kunde se 

var att i de utflyttade dagliga verksamheterna hade dessa strukturer luckrats upp och där fanns 

en större flexibilitet. Även Mallander (1999: 339) har undersökt hur det fungerar på 

gruppboenden och beskriver hur de utvecklingsstördas vardag utgick från olika rutiner, och 

att dessa styrdes av personalen och att det även förekom manipulativa inslag. 

Widerlund (2007: 64) skriver i sin studie om personalens osäkerhet hur de skall förhålla sig 

till att stötta till självbestämmandet. Det som framkommer i hennes studie är dock att det är 

personalen som bestämmer vad som skall göras, för att lägga fram det eller övertala så att det 

blir som personalen bestämt. Vidare lyfter författaren (2007: 72) fram den ambivalens 

personalen har till hur stort inflytande som de utvecklingsstörda ska ha, då detta kan ses som 

ett hot. Nya angreppssätt för att öka självbestämmandet bemöts inte positivt alla gånger.  

Personlig assistans 

I och med införandet av LSS, fick människor med utvecklingsstörning möjlighet att ansöka 

om personlig assistent. Larsson (2008: 245f) har under sina studier undersökt insatsen 

personlig assistans, och konstaterat att rättigheter är föränderliga och beroende på normer som 

inverkar på de politiska mål som är gällande för tillfället, och ställer sig frågan hur detta 

påverkar på individnivå. Vidare beskriver författaren (2008: 208f) att insatsen personlig 

assistans har ökat möjligheterna för människor med utvecklingsstörning till ett mer 

självständigt liv och en större chans till integrering i fler sociala kontexter. Giertz (2008: 122) 

uppmärksammar att den utvecklingsstördes självbestämmande kan vara i fara, då denne inte 

alla gånger kan berätta om hur pass mycket inflytande denne har i vad som sker under dagen.  
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Behov är ett centralt begrepp i insatsen personlig assistans. Larssons (2008: 227 & 231) 

beskriver begreppet behov som svårdefinierat, då hon bland annat menar att detta ställer till 

problem i de fall då den utvecklingsstördes förmåga att uttrycka sina behov inte är goda. 

Behov och vardagsrutiner beskrivs finnas i pärmar i den utvecklingsstördes hem, för den 

personal som kommer, men det framgår inte vem som utformat dessa.  

Giertz (2008: 122f) lyfter i sin avhandling fram hur de utvecklingsstörda anpassar sig till vem 

som är personlig assistent, vilket innebär att de utgår från assistenten när de planerar vad de 

vill göra med sin dag. Vidare beskriver hon hur det utifrån den utvecklingsstördas hemmiljö 

kan uppstå konflikter då arbetsmiljölagen och dennes självbestämmande inte stämmer 

överens, då det bland annat gäller möblering. Dilemman mellan den personliga assistentens 

inflytande på sin arbetsmiljö och arbetsinsatser kan därmed uppstå om de inte 

överensstämmer med den utvecklingsstördas. Askheim (2003: 8f) beskriver ytterligare ett 

dilemma som de personliga assistenterna upplever i sin yrkesroll. Samtidigt som de vill hjälpa 

den utvecklingsstörda till att vara delaktig och få uppmuntra till självbestämmande, så vill de 

samtidigt vara säker på att de inte gör dåliga val. Detta beskrivs vara ett dilemma, speciellt då 

den utvecklingsstördas initiativförmåga kan vara kraftigt begränsat. I artikeln beskrivs 

insatsen personlig assistans som positiv då det är ett begränsat antal personliga assistenter, 

som kan stötta och träna den utvecklingsstörda till att bestämma själv.  

Kommunikation kan ses som en viktig del i rätten till eget självbestämmande. Widerlund 

(2007: 123f) beskriver kommunikation som en viktig del för att utvecklingsstörda skall ges 

bättre förutsättningar för självbestämmandet i sin vardag.  Giertz (2008: 123) skriver att då 

den utvecklingsstördes förmåga till att kommunicera upplevs som starkt begränsat, kan denne 

upplevas som passiv och de personliga assistenterna ”tar över hemmet och styr vardagen” (s 

123). Liknande problematik lyfts fram i Larssons (2008: 197f) studie, där den personliga 

assistenten får eftersträva att följa de rutiner som fastställts då kommunikationen är 

begränsad. Hur vardagen skall fungera menar författaren även påverkas utifrån den personliga 

assistentens konstruktion av vad som är normalt och vad denne anser vara rätt för den som 

denne hjälper. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Som framgår av beskrivningarna tidigare i uppsatsen har sättet att benämna 

utvecklingsstörning förändrats i takt med samhällets utveckling. För att beskriva människor 

med utvecklingsstörnings möjligheter till självbestämmande kommer sociala konstruktioner 
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att användas för att på så sätt beskriva förmågan som arbetsgrupperna uppfattar att den 

utvecklingsstörda har till eget självbestämmande. Empowerment och paternalism används i 

uppsatsen för att tolka de personliga assistenternas beskrivningar av deras resonemang, 

förhållningssättansats och arbetsmetod.  

Sociala konstruktioner av utvecklingsstörning 

Sociala konstruktioner kan förklaras som ett teoretiskt perspektiv, genom vilket man kan 

studera hur olika konstruktioner byggs upp genom interaktionen med andra och som sedan 

bedöms vara sanna (Giddens, 2007: 151&153). Hackins (2000: 41) skriver om hur Bergers 

och Luckmann beskrivning av sociala konstruktioner, som uppstår genom erfarenheter som vi 

skapar till vår verklighet. Även Widerlund (2007: 29) gör tolkningar av begreppet sociala 

konstruktioner utifrån Berger och Luckman, som menar att dessa uppstår eftersom 

Både människan och samhället skapas genom en dialektisk process som består av tre parallella 

sekvenser; externalisering, som utgör själva handlandet i världen. Detta är ett skapande, som, 

när det skapats, objektiveras och blir till självständig (objektivisera) verklighet. Denna 

verklighet internaliseras av människan genom socialiseringen och blir en del av dennes 

verklighetsuppfattning och utgångspunkt för fortsatt handlande och konstruktion (s 29).  

Sauer och Lindqvist (2007: 17) menar att sociala konstruktioner kan variera beroende på i 

vilken kontext man befinner sig i. De skriver vidare att de sociala konstruktionerna även 

påverkas av vilken kultur människan lever i samt vilka normer och värderingar som gör sig 

gällande. Barnes och Mercer (2008: 19f & 67) förklarar funktionsnedsättningar som en social 

konstruktion utifrån ett sociologiskt perspektiv, som präglas av den historia och den kultur 

som man befinner sig i. De beskriver vidare att funktionshinder kan ses som ett begrepp för 

socialt förtryck och funktionsnedsättningar som nedskrivningar av människor.  

Då utvecklingsstörning ses som en social konstruktion, beror denna konstruktion på hur denna 

funktionsnedsättning tolkas i den kontext som är aktuell (Ineland, Molin & Sauer, 2009: 68f). 

Vidare skriver författarna att konstruktionen påverkar den självbild som den utvecklingsstörde 

skapar av sig själv, och att självbilden kommer att vara avvikande från det som i samhället 

kan tydas vara normalt. Den sociala konstruktionen av utvecklingsstörning kan alltså ses som 

beskrivningar av en människas avvikelser från det som anses vara normalt i form av beteende 

och begåvning, och därmed tolkas som fakta (Sauer & Ineland, 2007: 101). Färm (1999: 357f) 

skriver i hennes studie hur den samhällspolitiska debatten, lagar och reformer, har påverkat 

den sociala konstruktionen av utvecklingsstörning. Författaren menar även att hur 

utvecklingsstördas livssituation har utformats har betydelse, samt hur gruppen klassificerats 
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och benämnts. Detta kan tyda på att de lagar som vuxit fram det senaste decenniet har haft en 

betydelse för hur människor ser och bemöter människor med utvecklingsstörning.  

Empowerment 

Empowerment var ett nytt förhållningssätt inom socialt arbete som dök upp under 1960-70, 

talet i USA. Begreppet skulle representera ett då nytt förhållningssätt som skulle utveckla och 

verka stödjande för utsatta grupper i samhället (Starrin, 1997: 5ff). Exakt vad ordet 

empowerment innebär i direkt översättning till svenska är enligt Starrin svårt. Enligt vad han 

funnit i amerikanska ordböcker finns det två sammanlänkande betydelser för ordet: ”1) att ge 

makt eller auktoritet till och 2) att ge möjlighet eller tillåtelse.” (Starrin, 1997: 11).   

Enligt Starrins (1997: 13) tolkning av Swift och Levin är empowerment en process 

som innehåller ingredienserna makt, kontroll, självtillit och stolthet. 

”En viktig aspekt av empowerment är att man aktivt tar kommandot enskilt eller kollektivt. 

Man väntar således inte tills någon ”ger tillstånd” utan man tillkämpar sig ”makten”. ” 

(Starrin, 1997: 12).  

Enligt Starrin och Forsberg (1997: 33) menas det vanligtvis när det talas om 

empowerment: ”… att någon eller några saknar makt och resurser och därför behöver 

maktgöras”. 

Starrin (2000: 90) skriver att i ett välfärdssamhälle finns det möjligheter att stödja och 

uppmuntra till empowerment för funktionshindrade. För att åstadkomma detta kan roller och 

attityder ibland behöva förändras hos de berörda samhällsarbetarna. Han skriver vidare att 

Renz-Beaulaurier har tagit fram tre förutsättningar inför denna förändring. Bland annat måste 

de funktionshindrades behov av inflytande, självbestämmande och initiativ uppmärksammas 

och uppmuntras, och deras åsikter och önskemål tas på allvar. Där har välfärdsarbetaren en 

viktig roll. Hon/han behöver verka stödjande i den funktionshindrades arbete: 

 ”,,,att stärka tilliten till sig själv  och tilltron till den egna förmågan att avgöra vilka insatser 

från samhällets sida som underlättar den egna situationen.” (Starrin, 2000: 90).  

Paternalism 

Den paternalismiska tankemodellen är en motpol till empowerment. Istället för ett 

”människors lika värde tänk” bygger den enligt Starrin (1997: 14) på en över- och 

underordning. Här återfinns inte makten och lösningen till förändring inuti individen, utan den 

finns hos de ”bättre” vetande och deras ord väger tyngst (Starrin, 1997: 14ff: Starrin, 2000:  
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83). Enligt Starrin (2000: 83) har den paternalistiska ”ledaren” ett själviskt syfte med sin 

kärlek till sina klienter eller medborgare, och därför är den inte genuin. Författaren skriver 

också att ”Krymplingen måste tas hand för sitt eget bästa.”.  Utifrån en tolkning av Charlton 

skriver Starrin (2000: 83) att en märkbar del av ett paternalistiskt synsätt på 

funktionshindrade, är att se dem som barn. Exempel han lyfter fram på just detta är att tala 

över huvudet på den med funktionsnedsättning eller att förutsätta att hjälp skall ges utan att 

fråga den berörda.  

 En tankefigur inom den paternalistiska modellen är den stränge och dominerande fadern som 

ensam besitter förmågan att lösa problem. Den ”goda modern” finns vid hans sida som ett 

sammansvuret stöd. Hon ifrågasätter inte hans beslut utan finner sig i dessa och lindrar 

eventuella följdeffekter som kan uppstå (Starrin, 1997:16). Författaren skriver att det  

återfinns en modern form av den ”goda modern” inom bland annat det sociala arbetet. De 

stöttar och tröstar människor med problem utan ifrågasättande.  

4. Metod 

Då syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hur personliga assistenter uppfattar 

självbestämmande för människor med utvecklingsstörning, valdes en kvalitativ metod. Detta 

för att erhålla en djupare förståelse utifrån assistenternas perspektiv. För att fånga olika 

nyanser, och hur personliga assistenter reflekterar och samtalar runt detta valdes 

fokusgruppsintervjuer som metod för insamling av material och en intervjuguide. Tolkningen 

av materialet kommer att ha ett hermeneutisk inslag, detta utifrån att ens egna förförståelse 

och uppfattning runt frågeställningarna kan komma att speglas i de resultat som presenteras. 

Urval  

Valet av fokusgrupp utgick från att respondenterna skulle vara personliga assistenter samt att 

dessa arbetade mot någon med utvecklingsstörning. Strategin var även att om möjligt få 

intervjua arbetsgrupper som redan arbetade ihop, så att de skulle kunna känna att de lättare 

och mer naturligt kunde föra samtalen. Enligt Denscombe(2009: 243) medför strategin att 

välja ut en befintlig grupp vissa förenklade omständigheter för forskaren. Bland annat nämner 

han att det kan vara lättare att organisera och arrangera ett möte med en redan etablerad grupp 

och ”,,,att man kommer förbi problemet ned att bryta isen.”. (s  243) 

För att komma i kontakt med önskvärda fokusgrupper kontaktades två verksamhetschefer för 

personlig assistans i en större stad i Sverige. För de två verksamhetscheferna lades önskemål 

om målgrupp fram. Verksamhetscheferna hjälpte således till att etablera en kontakt med 
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arbetsgrupperna. När två grupper tagits fram, skickades en informations och deltagande 

förfrågan till var och en av de berörda i arbetsgrupperna (bilaga 1). När ett godkännande från 

arbetsgrupperna erhållits gällande deras deltagande, bokades tid och plats. 

Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervju kan förklaras som en gruppintervju med ett gemensamt ämne som skall 

diskuteras, som är i fokus. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes, med fyra respondenter i 

vardera. Detta kallar Denscombe (2009: 241) för en minifokusgrupp och menar vidare att 

detta kan passa vid mindre forskningsstudier. Syftet med att använda denna metod var att  

påverkan av den som intervjuade skulle vara så liten som möjligt, och att respondenternas 

reflektioner och samtal till den största delen skulle vara dem emellan. Billinger (2005: 170f) 

beskriver att fokusgruppen påverkas mindre av den som intervjuar, och att gruppen på ett mer 

fritt sätt kan diskutera det som är aktuellt. Vidare skriver författaren att fokusgruppsintervjun 

tydliggör hur den grupp man befinner sig i tycker och tänker.  

Vid förarbetet inför fokusintervjuerna diskuterades vilken påverkan uppsatsskrivarnas 

förförståelse och dess medverkan skulle ha på det materialet. Denscombe (2009: 244) skriver 

om intervjuareeffekten och dess påverkan på vad människor säger under en intervju. Det är 

den effekt forskaren har på intervjupersonen och sessionen. Det är inte forskarens identitet 

som påverkar materialet som kommer fram under en intervjusession, utan det är istället vad 

forskarens identitet har för betydelse för den intervjuade som påverkar (Denscombe, 2009: 

245). Då en av uppsatsskrivarna tidigare varit vikarierande verksamhetschef under några 

månader för en av personalgrupperna var detta en viktig aspekt att ta med kring utformandet 

av intervjuerna. För att minimera intervjuareffektens påverkan utfördes intervjun av den som 

inte tidigare haft kontakt med personalgrupperna. 

När ett godkännande från arbetsgrupperna erhållits gällande deras deltagande, bokades tid och 

plats. Fokusintervjuerna utfördes i lokalerna där arbetsgrupperna har sina arbetsplatsträffar. 

Detta främst för att det fanns tillgängliga grupprum att boka och att intervjuerna skulle ske i, 

för arbetsgruppen, välkända lokaler. Denscombe (2009: 243) skriver att om deltagarna har ett 

möjligt förtroende och en tillit för sessionen kan det generera i en mer ohämmad och 

öppenhjärtig diskussion. Ansvaret till att skapa detta klimat ligger på forskaren, enligt 

Denscombe (2009: 243).  

Innan intervjun startades informerades informanterna en gång till om att de när som helst 

kunde avbryta sessionen eller välja att inte svara på någon fråga. Fokusintervjusamtalen 
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spelades in dels med bandspelare men även med hjälp av en videokamera. Syfte med att 

använda bandspelaren var att få med allt som diskuterades under intervjuerna och var till hjälp 

då transkriberingen av samtalen utfördes. Videoinspelningen användes som hjälpmedel för att 

se vem av respondenterna som sagt vad, då detta inte alltid var så lätt att utröna utifrån endast 

bandspelaren. Efter intervjusessionen fick arbetsgrupperna svara på om de ansåg att de 

påverkats av den som tidigare vikarierat som verksamhetschef, vilket de påpekade bestämt att 

de inte alls tänkt på under sessionen. Detta val av metod kan ändå ha haft effekt men var ett 

strategiskt till att minimera den så mycket som möjligt.  

Vinjetter 

För att skapa diskussioner i fokusgrupperna användes två vinjetter (bilaga 2 & 3), vilka 

inhämtades från Socialstyrelsens hemsida, där de presenterar olika dilemman med fokus på 

självbestämmande. Lilja (2005: 281) ser på användandet av vinjetter som en metod för att 

analysera arbetsgruppers sätt att se på sina klienter, vilket även var syftet i denna uppsats. 

Denscombe (2009: 237) benämner detta ”stimulus” och menar att detta är ett bra sätt att få 

igång och öppna en diskussion i en fokusgrupp. I denna uppsats kommer detta att benämnas 

vinjetter. 

Då uppsatsens fokus ligger på utvecklingsstörning och respondenterna arbetar mot människor 

med utvecklingsstörning valdes vinjetter i syfte att fokus inte skulle vara runt den person som 

arbetsgrupperna arbetade med. De två vinjetterna utgick från två utvecklingsstörda kvinnor, 

Lena och Ella. Utifrån socialstyrelsens presentation av Ella, valde vi att reducera Ellas 

funktionsnedsättning till endast utvecklingsstörning, då det i hennes fall även ingick fler 

funktionsnedsättningar. Det som är den tydligaste skillnaden på vinjetterna är att Lena inte har 

några problem med talet medan Ellas förmåga till kommunikation är begränsad.  

Inför fokusgruppsintervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 4) för att frågorna skulle utgå 

från uppsatsens frågeställningar.  

Presentation av de medverkande 

Det är två fokusgrupper och dessa kommer att nämnas Solen och Månen. I Solen arbetar Ada, 

Berit, Cecilia och Doris. I Månen arbetar Ebba, Felicia, Gun och Hilda. Personalens åldrar 

ligger i ett spann mellan 40 – 60 år, och deras verksamma tid som personliga assistenter 

varierar från något år till att man varit med sedan begreppet personlig assistans uppkom. 

Erfarenhetsmässigt är spännvidden bred, vissa har personliga erfarenheter och andra har 

arbetat under flera decennier med människor med olika funktionsnedsättningar. Då det är 

18 
 



eftersträvansvärt att intervjupersonerna ska känna sig skyddade mot att identifieras har valet 

varit att inte presentera dem närmare.   

Reliabilitet och validitet  

För att inte hindra konversationerna i gruppintervjuerna, skulle det finnas utrymme för 

grupperna att diskutera runt frågorna. Så valet var att skapa en intervjuguide med utrymme för 

frågor som inte i förväg var bestämda.  Larsson (2005: 104f) beskriver den allmänna 

intervjuguiden, uppdelad i teman utifrån den frågeställning som uppsatsen behandlar. Detta i 

syfte att säkerställa att rätt frågor skulle ställas, för att få så hög validitet som möjligt. 

Begreppet validitet innefattar att rätt frågor ställs, så att man mäter det som ämnas mätas 

(Lilja, 2005b:296). 

De två fokusintervjuerna leddes av samma intervjuare, detta för att öka reliabiliteten. Med 

reabilitet ” avses både pålitliga resultat vid upprepade mätningar och skalans interna 

pålitlighet” ( Lilja, 2005b: 294). För att skapa en hög reliabilitet i samband med att flera 

gruppintervjuer ska genomföras samt om det finns fler tänkbara moderatorer, menar Billinger 

(2005, s 175) att samme person skall agera moderator i alla intervjuer. Vid transkriberingen 

av det inkomna intervjumaterialet till denna uppsats kontrollerade uppsatsskrivarna varandras 

transkriberingar. Enligt Larssons (2005:109ff) tolkning av Kjaer-Jensen med flera finns det 

olika varianter av triangulering för forskaren att använda sig av. För att öka säkerheten och 

trovärdigheten i det framkomna resultatet kan en undersökartriangulering användas. Vid 

undersökartriangulering kan fler än en forskare delta i insamlandet och analyserandet av 

materialet.  Denna variant av triangulering har använts i denna uppsats i ett försök att 

säkerställa att allt insamlat material tagits till vara och framställts korrekt.  

Den utskrivna transkriberingen tolkades utifrån socialkonstruktivism, empowerment och 

paternalism. Detta gjordes i ett första stadiet på varsitt håll av uppsatsskrivarna för att sedan 

diskuteras och sammanställas gemensamt. Tillvägagångssättet med att först analysera ensam 

valdes för att öppna upp till mer diskussioner och fler infallsvinklar vid en gemensam analys. 

Enligt Larsson (2005: 109ff) kan forskarna analysera varandras tolkningar för att se om 

resultatet är hållbart. Att använda sig av olika teoretiska perspektiv vid en analys kallas 

teoritriangulering. Då kan forskaren få mer tolkningsverktyg vid analysen och erhålla ett 

bredare perspektiv på forskningsfrågan. 
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Förförståelse 

Uppsatsskrivarna förförståelse är att självbestämmande och utvecklingsstörning är två 

svårfångade begrepp, och kan tolkas väldigt olika.  De med utvecklingsstörning som har 

insatsen personlig assistans måste för att utöva sitt självbestämmande möta den personliga 

assistentens normer och värderingar. Vilket kan skapa en konflikt och maktkamp mellan den 

personliga assistentens och den utvecklingsstördas vilja och önskemål. En hög 

arbetsbelastning för de personliga assistenterna kan ha en inverkan på den tid som avsätts för 

att vara lyhörd för den utvecklingsstördas vilja och önskemål. Har inte den utvecklingsstörda 

förmågan till att möta upp detta finns en risk att självbestämmandet inte kan utövas på dennes 

premisser. 

Förförståelsen av utvecklingsstörda är att de befinner sig i beroendeställning mot samhällets 

omsorgsapparat och har inneboende resurser som de måste ha hjälp och stöd att ta fram. I 

samhället finns det ibland tendenser att se på utvecklingsstörning som något mycket 

avvikande och oförmöget till att fatta egna beslut. Personliga assistenter tros ha en bättre 

insikt i utvecklingsstördas förmågor och svårigheter, än gemene man i samhället. Desto mer 

interaktion man har med utvecklingsstörda desto mer tenderar man att se människan bakom 

diagnosen. Förförståelsen som fanns innan uppsatsen har inte enbart baserats på teori och 

professionell erfarenhet, utan präglas även av den sociala kontexten och de sociala 

konstruktionerna som funnits om utvecklingsstörning. Likaså har uppsatsskrivarna formats 

och har med sig egna värderingar och attityder som återspeglas i uppsatsen. Forskarens 

sociala föreställningar, kultur och värderingar har alltid enligt Denscombe (2004: 191–209) en 

bricka med i spelet. För de forskare som arbetar med analyser av kvalitativa fakta är detta 

något viktigt att ta hänsyn till.   

Under den verksamhetsförlagda del av utbildningen var båda uppsatsskrivarna placerade på 

verksamheter som arbetade mot LSS. Där gavs möjligheter till att komma nära de 

professionellas arbete med vuxna och barn med utvecklingsstörning. Dessa erfarenheter 

tillsammans med förförståelsen kan givetvis färga arbetet med uppsatsen. 

Vetenskaplig ansats 

Då tolkningen kommer att ske med en inspiration av hermeneutik är uppsatsskrivarnas egna 

förförståelse något som är viktigt att reflektera över. Kvale och Brinkman (2009:226) skriver 

att utifrån en hermeneutisk tolkning kan den egna förförståelsen man bär med sig från sin 

egen kontext inte nekas. Genom att medvetandegöra dessa för sig själv kan man enligt 
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författarna skapa en bild över vilka tolkningar som kan vara tänkbara. De skriver även att 

tolkningen skall öka förståelsen och skapa nya nyanseringar av texten. Likaså menar 

Bergström och Boréus (2005: 25) efter deras tolkning av Gadamer att tolkning är 

ogenomförbar utan en viss förförståelse. Denscombe (2004: 191 - 209) skriver att total 

objektivitet är svår att uppnå. Det finns alltså många olika aspekter av förförståelse som kan 

ha påverkat resultatet av uppsatsen.  

Analysmetod 

Transkriberingen utfördes av båda författarna, en gruppintervju var, för att sedan kontrolleras 

av varandra för att på så vis försäkra sig att inte ord och meningar försvunnit. Då det var 

gruppintervjuer och rösterna kändes svåra att identifiera användes videoinspelningarna som 

stöd. Videoinspelningarna sågs på gemensamt, och samtidigt utrönades vem som sagt vad och 

hur interaktionen i grupperna var. Genom att använda sig av videoinspelningar kan det 

underlätta inför analysen att finna det som uppstår i interaktionen, men inte sägs i ord (Kvale 

& Binkman, 2009: 195).  

Efter transkriberingen sorterades informanternas resonemang och kommentarer in olika 

kategorier. Vissa kommentarer kom att figurera under mer än en kategori. Detta för 

dialogerna dem emellan ibland kunde stämma överens med fler en ett tema. Sedan 

analyserade och kommenterade uppsatsskrivarna materialet var och en för sig. Efter detta 

genomfördes en gemensam analys av allt material.  

Vid tolkningen och analysen kommer intervjuerna att delas in i kategorier och tolkas utifrån 

dessa för att sedan tolkas i sin helhet. Detta utifrån den hermeneutiska cirkel som Kvale och 

Binkman (2009: 226) beskriver som en process där de olika delarna senare tolkas in i sin 

helhet, till dess en så uttömmande tolkning som möjligt är färdigställd. Delarna som kommer 

att användas är de kategorier som senare kommer att skapa en ökad förståelse för helheten 

runt uppsatsens frågeställning. Detta för att fånga det som orden och meningarna betyder, 

men kanske inte uttrycks i ord.   

Kvale och Brinkman (2009:221 ff) skriver om meningskoncentrering och menar att det 

innebär att texten kortas ned genom att det viktigas i texten plockas ut. För att sedan 

expandera texten genom, meningstolkning, där intervjutextens mening söks på ett djupare 

plan med hjälp av kritisk tolkning. Tolkningen handlar om att fånga det som kanske inte 

uttryckts, utan att finna ordens betydelser genom att ”läsa mellan raderna”.   
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Etiska ställningstaganden 

Enligt Larsson (2005: 120) och Denscombe (2004: 217) är det forskarens skyldighet att se till 

att eventuella negativa effekter av deltagarnas medverkan i studien minimeras så långt det är 

möjligt. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras och kunna läsas av deltagarnas 

verksamhetschefer och andra verksamma inom samma profession i den aktuella kommunen. 

För att hålla respondenternas identiteter så konfidentiella som möjligt så beskrivs inga 

personliga erfarenheter som uppkom under sessionerna. Enligt Larsson (2005:119) finns 

risken att identiteten kan undanröjas vid deltagarens personligt beskrivna erfarenheter. Då det 

är eftersträvansvärt att intervjupersonerna ska känna sig skyddade mot att identifieras har 

valet varit att inte presentera dem närmare. De material, i form av inspelningar samt 

transkribering av intervjuerna, förstörs efter att det bearbetat. Kvale och Brinkman (2009: 

203f) lyfter fram ett sätt att skydda respondenternas konfidentialitet är bland annat att förstöra 

det insamlade materialet då det är färdig bearbetat. 

5. Resultat och analys 

Resultatet och analys kommer att presenteras i åtta olika kategorier som framkom vid 

tolkningen av empirin. Dessa är: rätten att uttrycka sig, gränser för självbestämmande, gode 

man och förvaltare, att tolka vad någon annan vill, Historisk påverkan på självbestämmande, 

fördomar, att få välja vad jag vill göra och möjliggörande eller styrande. 

Rätten att uttrycka sig 

Fokusgrupperna resonerar kring rätten att uttrycka sin vilja och att själv få bestämma över 

sina val. De menar att ingen kan tvinga eller bestämma över någon annan. Nedan följer några 

exempel på detta: 

 

Oavsett om jag ser konsekvenserna av mitt handlande eller inte, så får man inte bestämma över 

någon annan. Man kan inte bestämma eller tvinga. Det är viktigt och nödvändigt att få vara 

delaktig, och känna frihet (Cecilia). 

 

En person som är myndig kan ingen annan bestämma över, och det är ju heller inte vårt jobb att 

tala om och bestämma. Men man kanske måste hjälpa till att sätta gränser (Ebba) 

 

22 
 



Vi har rätt att få bestämma över våra liv, det innebär att jag kan bestämma om jag inte vill vara 

delaktigt i en annans vardagsliv, det är ju inte vi som personliga assistenter som bestämmer 

(Gun) 

 

Vår tolkning av informanternas resonemang runt att få rätten att få bestämma över sig själv, 

handlar om att få bestämma över sig själv och vara delaktig i det som beslutas runt ens egen 

person, ingen kan bestämma över någon annan person. De lägger även in andra viktiga 

komponenter så som frihet och delaktighet.  Då självbestämmande förklaras som en social 

konstruktion innebär detta att en människas möjligheter att få uttrycka vad den önskar och 

vill, vilket utifrån informanternas svar innefattar flera komponenter ( jmf Giddens, 2007: 

151&153; Sauer och Lindqvist, 2007: 17; Widerlund, 2007: 29). Att få uttrycka sin vilja kan 

ses som en självklarhet och innebär att en person får bestämma själv och vara delaktig.  

Gränser för självbestämmande 

De personliga assistenterna beskriver inte självbestämmande som något gränslöst, som något 

som en person inte kan ha utan hänsyn till omgivningen eller personliga förutsättningar. När 

de resonerade om utvecklingsstörning och rätten att bestämma själv, sade de bland annat 

föjlande:  

 

Att bestämma över någon annan innebär ett beroende av andra i någon form. Personen kanske 

inte ser konsekvenserna av vad den gör, och behöver vägledas. Det handlar om att kunna 

fungera i samhället och att kunna bestämma så mycket som möjligt inom gränserna för vad 

lagar och sånt styr över. Det gäller ju alla, så vem kan säga att den har fullt 

självbestämmande?(Doris) 

 

Det är jätteviktigt att få känna delaktighet. En person skall få bestämma så mycket som möjligt 

efter sin förmåga, så är det väl? Och om det behövs få vägledningar.(Felicia)   

 

Vi tolkar detta som att den sociala konstruktionen av begreppet självbestämmande är 

beroende av i vilken kontext som begreppet används i (jmf Hackins, 2000: 41; Sauer och 

Lindqvist, 2007: 17 & 101). Det var när grupperna själv associerade begreppet till att gälla 

utvecklingsstörning, det uppstod tveksamheter: Felicia ”efter ens förmåga, så är det väl?” 

Hon avslutar diskussionen kring begreppet med att delge sin tveksamhet, genom att uttrycka 

att självbestämmande är något som existerar efter ens förmåga. Detta visar att människors 
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förmåga till självbestämmande är baserad på de individuella förutsättningar som kan 

förknippas med denne som social konstruktion (jmf Giddens, 2007: 151&153). Det kan vara 

en social konstruktion för människor som inte har någon funktionsnedsättning, medan den 

sociala konstruktionens innebörd förändras runt människor med utvecklingsstörning (jmf 

Ineland, Molin & Sauer, 2009: 68; Sauer & Ineland, 2007: 101; Sauer och Lindqvist, 2007: 

17). Detta innebär enligt vår tolkning att förutsättningarna för självbestämmandet begränsas 

då personalen inte anser utvecklingsstörda ha förmågan till detta. Det som styr är det som kan 

tolkas normalt, och att detta i mångt och mycket utgår från såväl samhällets regler som 

personliga tolkningar av på vilket sätt detta kan uppnås (jmf Sauer & Lindqvist, 2007: 17). 

Gode man och förvaltare 

Månen lyfter fram utförande av personliga planer, som används inom verksamheten, som ett 

sätt att fånga de utvecklingsstördas vilja till hur vardagen skall se ut. De beskriver att de 

tillsammans med personen skall utföra en plan som de sedan kan arbeta efter för att 

eftersträva personens önskemål. I samband med den utvecklingsstördas självbestämmande 

lyfter de även fram begreppen förvaltare och god man, då de anser att dessa skall vara med 

och utforma de personliga planerna. De beskriver att Ellas bestämmande alltid ligger i andras 

händer och resonerar runt hennes förvaltarskap, vilket resulterar i att Hilda blir upprörd.  

Förvaltaren har ju bestämt hur allt ska vara, ingen har ju frågat Ella vad hon vill. Jag skulle bli 

så arg om jag arbetade i en sådan situation där man kör över någon.(Hilda) 

 

Lena tolkas av Månen ha en god man på sin sida. 

 

Lena har en större förmåga till att bestämma själv, men tillsammans med Lena och gode 

mannen skulle en personlig plan skrivas där Lena kan få hjälp att beskriva hur hon vill att 

hennes vardag skall se ut. Ella har ju en förvaltare så hennes förmåga att bestämma själv är nog 

sämre. Förvaltaren får vara med och styra upp situationen runt Ella. (Ebba) 

 

Månen förknippar självbestämmandet för den utvecklingsstörde med inflytande av god man 

och förvaltare (jmf SFS 1949:381).Solen diskuterar inte god man eller förvaltare, och nämner 

heller inte personliga planer i sina resonemang. Tolkningen utifrån Solen är att den sociala 

konstruktionen av Ella och Lena är att de inte fullt ut klarar av att styra och bestämma över 

sina beslut, de avviker från den norm som finns av hur en människa skall fungera. Detta 

innebär att en god man eller en förvaltare behöver stötta och hjälpa personerna för att 
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tillvarata deras rättigheter. De menar att den gode mannen ska vara med och utforma en 

personlig plan för Lena, där hon kan få hjälp till att utforma sin vardag. Ella i sin tur ska få 

hjälp av sin förvaltare. 

Konstruktionen av Lena kan förklaras som att hennes förmågor till att ta beslut ses som större 

då en jämförelse med Ella görs. Vår tolkning är att det i Ellas fall skapas en bild utifrån det 

faktum att hon inte har förmågan att kommunicera på ett korrekt sätt, vilket skapar en 

avvikelse som innebär att tolkningen blir att Ella heller inte har förmåga till att tycka och 

tänka (jmf Barnes & Mercer, 2008: 19f & 67; Giddens, 2007: 151&153). 

Ebbas val att upprätta en personlig plan tolkar vi som att det kan leda till en brist på Lena och 

Ellas valmöjligheter och att det blir planen och inte personen som styr valet av 

vardagsaktiviteter (jmf Larsson, 2008: 197f). Det blir istället den personliga assistentens 

sociala konstruktion av vad hur en dag ska se ut som kan komma att styra och påverka den 

utvecklingsstördas vardagsliv, vilket kan ses som ett paternalistiskt förhållningssätt (jmf 

Starrin, 1997: 14ff: Starrin, 2000: 83).  

Hilda gör en reflektion över att Ella inte blir tillfrågad, vilket inte de andra gör. Hildas bild av 

Ellas kapacitet tolkar vi som att den avviker från de övriga, då hon blir upprörd över det sätt 

som Ella blir behandlad och överkörd.  

Att tolka vad någon annan vill 

För att få uttrycka sin vilja behövs någon form av kommunikation mellan den 

utvecklingsstörda och de personliga assistenterna vilket ses som centralt i förmågan till 

självbestämmande. Båda fokusgrupperna lyfte fram kommunikation som viktig för 

självbestämmande. Nedan visas ett par exempel på uttalanden: 

 

Det blir mycket lättare om personen kan säga någonting, bara personen kan säga ja eller nej, 

och att man tycker att det finns något förnuft i det som sägs blir allt mycket lättare. Om det inte 

finns måste jag hitta ett sätt att kommunicera på. Men sen kommer vi inte ifrån att alla tolkar 

personen utifrån sitt eget sätt, trots att viljan att vara objektiv är stor. Lena ser jag som 

handlingskraftig och kan kommunicera, vilket gör att jag tror det skulle vara lätt att jobba med 

henne. (Cecilia) 
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Kroppsspråket kan man ju se på om hon eller han inte kan uttrycka sig, sedan får vi ta hjälp av 

arbetsgruppen, och diskutera fram vad hon eller han tycker om eller inte om det inte finns någon 

kommunikation alls (Berit). 

 

Vår tolkning är att kommunikation är en viktig del i att få vara delaktig i sin vardag. 

Förmågan till självbestämmande kan därför tyckas vara nära förknippad med hur väl en 

människa kan kommunicera. Utifrån vinjetten beskriver Cecilia Lena som ”handlingskraftig 

och kan kommunicera, vilket gör att jag tror det skulle vara lätt att jobba med henne”, varpå det kan 

tolkas som att då en person har en god förmåga till att uttrycka sig även kan ses som 

handlingskraftig och fylld med möjligheter. Den sociala konstruktionen av en människas 

förmåga till att bestämma själv kan alltså sammankopplas med hur väl den kan uttrycka vad 

det tycker och vill (jmf Giddens, 2007:151&153). 

I diskussionerna kom grupperna också in på frågan om fenomenet utvecklingsstörning, vilket 

belyses med följande utdrag från intervjuerna:  

 

Det är ju inte alltid som personen kan uttrycka vad den vill eller förstår sammanhanget, men det 

betyder ändå inte att man kan ta över och bestämma. Även fast jag försöker att vara lyhörd, vet 

jag ju inte hur mycket personen förstår. Fungerar kommunikationen kan jag ju fråga personen 

om jag får hjälpa till, då kan jag ju hjälpa den att styra upp det som inte fungerar, annars får 

jag försöka hitta något sätt att ta reda på vad den vill. Min erfarenhet är att då jag kommer på 

morgonen känner jag av direkt vad personen vill, det kommer av sig själ v. (Ebba) 

 

Det är viktigt att vara lyhörd och lyssna för att förstå vad den utvecklingsstörda personen vill. 

Som utvecklingsstörd kan det vara svårt att förstå det sociala sammanhanget, och tolka vad som 

sägs och vad det betyder. Så det kan vara så att det som sägs måste upprepas flera gånger 

eftersom de kan ha svårigheter med närminnet, och de kan ha svårt att uttrycka sig. Det kan 

vara bra att tänka på när man är i sällskap med en person med utvecklingsstörning. Då jag ser 

på Lena så tror jag att vi kan prata med henne om att hon kanske inte kan äta så mycket kakor, 

men vi kanske får diskutera det flera gånger. (Felicia) 

 

Vår tolkning av vad informanterna säger är förklaringar på vad för slags funktionsnedsättning 

utvecklingsstörning kan vara. De förklaringssätt som beskrivs anser vi kan kopplas ihop med 

både den medicinska och sociala modellen (jmf Lindqvist, 2009: 52; Sauer & Lindqvist, 

2007: 16). Nedsättningar i närminnet kan härledas till den medicinska modellen, då detta ses 
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som ett individuell medicinsk avvikande förklaring på utvecklingsstörning. Sociala modellen 

kan härledas till de sociala koderna som finns i ett sammanhang som kan skapa problem då 

dessa kan skapa svårigheter att tolka på rätt sätt (jmf Tideman, 2000b: 42). Den sociala 

konstruktionen av utvecklingsstörning bygger med andra ord både från individuella svagheter, 

men även på svagheter som finns i det sammanhang som personen befinner sig i (jmf 

Darnemark, 2005: 13ff; Lindqvist, 2009: 52; Nordström och Thunved, 2009: 470; Sauer & 

Lindqvist, 2007: 16; Tideman, 2000b: 42).  

Historisk påverkan på självbestämmande 

Då den personliga assistenten arbetar nära den utvecklingsstörda kan assistentens egna 

värderingar och normer komma att påverka arbetsdagen, och den utvecklingsstördas livsvärld. 

Informanterna reflekterar tillbaka till hur det varit för människor med utvecklingsstörning. 

Solens personal ser tillbaks till institutionerna och jämför med hur det fungerar i nutid:  

 

Jag vet inte om jag tycker att samhällets syn på utvecklingsstörda har förändrats till det bättre 

alla gånger. Attityden i samhället är att inte lägga sig i, men det är ju inte alla som klarar av att 

leva självständigt. Många flyttade från en institution till lägenhet, vilket resulterade i ensamhet 

och misär. Normen är ju att allt ska vara så normalt som möjligt. (Doris)  

 

Jag tror att samhällets bild har ändrats, nu har du en självklar rätt till ditt eget liv sen om du 

kan göra nåt åt det är en annan sak, men du har en rätt. Du får vara en individ och inte 

instoppad i en kategori på samma sätt som det var förut. Visst jag tror fortfarande att människor 

ser på utvecklingsstörning som annorlunda ute i samhället, men i och med LSS ser 

möjligheterna annorlunda ut. Sen är det ju så att allt som inte är normalt vill vi göra normalt. 

(Cecilia) 

 

Förr gömde du undan dem, då var ju utvecklingsstörning en skam. (Ada) 

 

Den sociala konstruktionen av utvecklingsstörda ses utifrån vår tolkning av vad informanterna 

uttrycker är att de avviker från den norm som återfinns i samhället och i den tidsepok som är 

gällande (jmf Gustafson & Molander, 1995: 18; Ineland, Molin & Sauer, 2009: 68; Sauer & 

Ineland, 2007: 101; Sauer och Lindqvist, 2007: 17). Rättigheterna för gruppen 

utvecklingsstörda i samhället beskrivs att den har ökat, samtidigt som samhället ser mer 

individuellt på utvecklingsstörda (jmf prop.1992/93:159: 23). Detta kan tolkas som att 
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innebörden av den sociala konstruktionen av utvecklingsstörda därmed har förändrats genom 

historien.  

I diskussionen runt utvecklingsstördas levnadsförhållanden lyftes det fram att person med 

utvecklingsstörning förr levde på institutioner och menar att det i stor blivit bättre för denna 

grupp människor (jmf Barnes & Mercer, 2008: 19f & 67; Bengtsson, Förhammar och 

Nelsons, 2004: s; Giddens, 2007: 151&153; Ineland, Molin & Sauer, 2009: 26f; Sauer och 

Lindqvist, 2007:17;  SOU 2000:20: 30). Cecilia ”Att du har en självklar rätt till ditt eget liv, sen 

om du kan göra nåt åt det är en annan sak, men du har en rätt”. Detta kan härledas till att alla har 

rätt till ett eget liv och integrerad i övriga samhället, och har rätt att leva ett liv utifrån 

normaliseringsprincipen (jmf Brusén & Hydén, 2000: 12; Nirje, 2003: 91; Ineland, Molin & 

Sauer, 2009: 16f; Tideman, 2000a: 59;).  

Konsekvensen av att ”inte lägga sig i” som Doris säger är att de utvecklingsstörda kanske 

inte klarar av detta och på så sätt blir isolerade och får dålig levnadsstandard (jmf Tøssebro 

och Lundeby, 2006: 117f). Vår tolkning är att det som diskuteras är normaliseringsprincipen, 

och att denna även fört med sig vissa negativa effekter för de som inte själv har förmågan till 

att leva efter de normer som principen efterstävar (jmf Ineland, Molin & Sauer, 2009:16f; 

Tideman, 2000a: 59). Bilden som Doris beskriver är hennes tolkning av förmågan till 

självständigt och normativ livsföring som kan förknippas med vissa utvecklingsstörda. 

Beskrivningen av den sociala konstruktionen tolkas utav oss som att tilltron till egen förmåga 

att anpassa sig till samhällets krav inte är god nog. 

Personalens värderingar 

Månens fokusgrupp diskuterar vilka värderingar som kan finnas i mötet med 

utvecklingsstöring: 

Man har ju alltid fördomar, fast vi som pratar mycket om sjukdomar och som är i vården tänker 

lite mer på att det kan vara något annat innan man jobbade inom vården hade man mer 

fördomar i alla fall jag. Dom kan ju vara jätteduktiga och hur kloka som helst även om de är 

gravt utvecklingsstörd (Ebba) 

Våra tankar om en utvecklingsstörd, vi har fördomar det har ju blivit bättre i samhället också. 

Visst har det? När vi träffar människor så kramar vi ju ofta varandra vi, vi har ju blivit mer 

spontana ärlighet och spontaniteten, det här känslomässiga att visa kärlek som vi håller tillbaka 

många gånger, fast man kanske skulle vilja och de säger väldigt bra saker (Hilda)  

28 
 



Månen reflekterar över hur deras egna fördomar ofta styr (jmf Sauer & Lindqvist 2007: 17). 

Enligt vår tolkning kan fördomar vara ett hinder i att stödja självbestämmandet för den 

utvecklingsstörde. De tror även att de som arbetar inom en omsorgsverksamhet får en annan 

syn efter många möten med utvecklingsstörning. Vi tolkar Månens resonemang att den 

sociala konstruktionen av utvecklingsstörning som avvikande och att begreppet väcker 

fördomar, men att dessa beskrivs som att de reduceras med erfarenheten att umgås med 

utvecklingsstörda (jmf Sauer & Ineland, 2007: 17 & 101).  Den sociala konstruktionen kan 

därmed beskrivas som att den förändras, i takt med erfarenheterna ökar.   

Informanternas diskussioner cirkulerade runt aktiviteter och informanternas samtalade en hel 

del runt var just det faktum att Lena pantade burkar och åt kakor, samt att hon var överviktig:  

 

Vi tolkar alla vad den utvecklingsstörda säger utifrån ens egna värderingar. Det är ju omöjligt 

att vara objektiv. Det handlar om mitt sätt att tolka vad som är normalt, men vem kan tala om 

vad normalt är egentligen. Det innebär ju att personen fungerar olika beroende på vem som 

jobbar just då. Jag tror att hon har brist på sysselsättning eftersom att hon har tid att panta 

flaskor och gå in till handlarna och tigga kakor. Jag skulle försöka hitta någon annan 

sysselsättning till henne, det är ju svårt för jag kan ju inte bestämma över henne men jag vill ju 

inte att hon ska dö. Det är ju okej att äta kakor och sötsaker, men som utvecklingsstörd kanske 

det är svårt att veta vilken mängd som den ska äta. Jag tror att det skulle kunna vara så att 

personalen låser in kakorna för Lena. Så fort folk inte är som alla andra, anser de sig inneha 

rätten att bestämma över dem. Normalisera handlar ju också om att göra om någon som inte vill 

vara normal till att bli normal. (Cecilia) 

Den sociala konstruktionen ses som verklig och därmed söks lösningar på hur den avvikandes 

livsmönster skall se ut (jmf Giddens, 2007: 151&153).  Vår tolkning utifrån diskussionerna 

runt Lena är att hon inte bara ses som avvikare som utvecklingsstörd, utan hon avviker även 

som överviktig (jmf Hackins, 2000: 41; Widerlund, 2007: 29). Hennes konsumtion av kakor 

sågs som onormalt och diskussioner om att hitta på andra aktiviteter för henne framfördes. 

Hennes övervikt förklarades som en konsekvens av hennes konsumtion av kakor, men att 

Lena själv inte har förmågan till att se på övervikten på samma sätt. Den sociala 

konstruktionen runt Lena vikt och hennes val av aktivitet, panta burkar och äta kakor, såg som 

avvikande från informanternas syn på vad aktivitet innebär (jmf Sauer och Lindqvist, 2007: 

17). För att ”rätta till” och normalisera Lenas aktiviteter och aptit, tolkar vi att ett 

paternalistiskt förhållningssätt var vad informanterna förespråkade (jmf Starrin, 2000: 83). 

Samtidigt sågs dilemmat med att vilja någon annan väl men att denne inte ansågs ha förmågan 
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att fatta de ”rätta” besluten, då Lenas ätande av kakor tolkades som hälsorisk (jmf Karlsson, 

2007: 90). 

Möjliggörande eller styrande 

Informanterna berättar hur de tänker om arbetsmetoder kring utvecklingsstördas möjlighet till 

att få vara delaktig och bestämma själv. Solen beskriver hur de tänker runt detta: 

 

Att den ska få bestämma, tänkte säga vad den kan, men vem avgör vad den kan. Då är man där 

igen. Men att den skall få bestämma så mycket som möjligt, tycker jag (Berit) 

 

Det handlar om att informera, stötta och uppmuntra. Det handlar om att sätta sig in i en annans 

situation och försöka få det att fungera. Men de funkar på olika sätt beroende på vem som 

jobbar. (Cecilia) 

 

Det gäller att hjälpa till att tolka situationer och kanske få informera flera gånger (Doris). 

 

Vår tolkning av vad Solens arbetsgrupp tänker runt möjliggöra för den utvecklingsstörda var 

att hjälpa, lyssna, informera och stötta den utvecklingsstörda till att själv ta beslut. Detta 

tolkar som ett empowerment liknande förhållningssätt, där assistenterna vill stärka den 

utvecklingsstördes möjlighet till delaktighet och möjlighet att bestämma själv (jmf Starrin, 

2000:90; Starrin och Forsberg ,1997: 33). Månen har också tankar kring detta: 

 

Jag frågar och ge ett alternativ, så att de kan få välja så då vet jag ju vad de tycker. Då slipper 

hon fråga varför jag gjorde som jag gjorde. Annars kan man ju tycka att man bestämmer. Men 

om jag ber den att välja mellan två saker då känner jag att jag ändå fick vara med och 

bestämma lite, fastän det var hon som bestämde. Jag tänker mig en personlig plan där vi kan 

bestämma att hon kan äta kakor på helgerna, då får ju hon bestämma över det och berätta 

vilken dag hon vill äta kakor på. (Gun) 

 

Eftersom att de ofta kan behöva lite längre tid till att fundera, brukar jag prata om de olika 

valen i förväg så att de får fundera lite först. Man får ju inte bara gå på, och begära att det ska 

ske på en gång (Felicia) 
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Jag brukar säga att: bestäm du säger man, så får det bli som det bli ibland så märker man att de 

vill göra som assistenten gör, för att personen blir lite osäker på men då brukar jag be den att 

bestämma (Ebba)  

 

Om jag går in och tar över och bestämmer att hon inte får! Då kanske hon säger: varför? Då 

kan jag få den motsatta effekten att det äts ännu mer kakor. För oftast är det ju så, får man inte 

göra något då ska man göra det. (Hilda) 

 

Tolkningen vi gör av Månens resonemang är att de baseras på att presentera valmöjligheter 

framtagna av assistenten och utifrån dennes referensram för vad som kan ses som bäst för den 

utvecklingsstörda. Detta kan ses som ett paternalistiskt förhållningssätt (jmf Starrin, 1997: 

14ff: Starrin, 2000: 83). Även om valmöjligheterna baseras på assistentens erfarenhet av vad 

den utvecklingsstörda vanligtvis föredrar, ligger det i assistentens makt att bedöma vad för 

alternativ som finns att välja bland. Syftet med detta är att göra gott, inom ramen för vad som 

kan tolkas normalt (jmf Nirje, 2003: 91; Starrin, 1997: 14ff: Starrin, 2000: 83).  

Så hur mycket inflytande den utvecklingsstörde har i sin vardag kan tolkar vi som att den 

varierande, dels beroende på hur pass väl förmågan till att kunna uttrycka sig är och samtidigt 

vilken personlig assisten som kommer och jobbar. Det är alltså enligt vår tolkning den 

personliga assistentens sociala konstruktion av, inom dennes gränser för vad som tolkas 

normalt, som kommer att styra vilka val som presenteras för den utvecklingsstörda personen.  

 6. Avslutande diskussion 

Hur definierar arbetsgrupperna begreppet självbestämmande och vilken beskrivning ger de på 

de utvecklingsstördas egen förmåga till självbestämmande? I denna uppsats har det 

framkommit att självbestämmande är ett komplext begrepp. Alla människor ska ha rätt till 

självbestämmande, men just vad det innebär för utvecklingsstörda är svårare att reda ut. 

Tolkat utifrån sociala konstruktioner kan begreppet självbestämmande förändras över tid, 

sammanhang och vem som har tolkningsföreträde. De personliga assistenternas tolkning av 

den utvecklingsstördes förmåga till att idka självbestämmande är beroende av hans/hennes 

förmåga till kommunikation. Vid kommunikationssvårigheter reduceras den 

utvecklingsstördes möjligheter till delaktighet och inflytande i de beslut som tas gällande 

hans/hennes vardagssituation. 

På vilket sätt beskriver arbetsgrupperna hur de aktivt försöker främja de utvecklingsstördas 

självbestämmande? De personliga assistenterna beskriver att det är viktigt att vara lyhörd och 
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tolka den utvecklingsstördes behov och önskemål. De hade en medvetenhet om att deras egna 

tolkningar och värderingar hade inverkan på deras främjande av den utvecklingsstördes 

självbestämmande.  Fokusgrupperna gav två olika beskrivningar på hur de hanterade detta 

dilemma. Ena gruppens arbetsmetod var fastlagda rutiner, i form av personliga planer, medan 

den andra gruppen använde sig av diskussionerna dem emellan. 

Definition av självbestämmande 

Vid intervjuerna i denna uppsats framkom att det fanns ett överrensstämmande hos båda 

fokusgrupperna gällande en generell förklaring av begreppet självbestämmande. 

Informanternas diskussioner kring självbestämmande kretsade runt nationalencyklopedins 

(2010) definition ”rätt att bestämma över sig själv”. De lade även till andra delar i begreppet 

så som delaktighet och frihet. Informanterna såg det som en självklarhet att alla skulle inneha 

rätten att besluta över sin egen vardag. När det diskuterades allmänt om begreppet var det 

enkelt för informanterna att ringa in vad det står för.  

Men angående utvecklingsstördas självbestämmande talades det om vilken förutsättning den 

utvecklingsstörde hade för att utöva detta. De talade om att vägledning och gränssättning kan 

behövas vid utövande av självbestämmande. En reflektion gjordes även över att totalt 

självbestämmande inte existerar i vårt samhälle. Tidigare forskning har påvisat att 

självbestämmande för människor med utvecklingsstörning är ett svårförklarat begrepp. 

Blomberg (2006: 179ff) och Widerlund (2007: 64) fann i sina studier att begreppet 

självbestämmande inte alltid var tydligt och självklart i arbetet med utvecklingsstörda. I 

jämförelse med tidigare forskning framkom i denna uppsats en viss svårighet att ringa in vad 

begreppet självbestämmande i relation till utvecklingsstörning står för.  

Förmåga till självbestämmande 

Den sociala konstruktionen av utvecklingsstörning och dess förmåga till att uttrycka sig och 

bestämma själv över sin livssituation, påverkas utifrån vår tolkning av empirin, dels i vilken 

utsträckning denne anses kunna kommunicera och på så vis kunna uttrycka sig, men även hur 

de personliga assistenterna tolkar kommunikationen. Det som beskrivs som lättast att tolka är 

orden, men att kroppsspråket kan ge ledtrådar till vad en person vill. Larsson (2008: 227 & 

321) skriver om hur svårt det är att definiera den utvecklingsstördas behov när 

kommunikationssvårigheter finns.  
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I Giertzs (2008:123) framkom att det fanns en risk för att personliga assistenter kan ta över då 

det finns kommunikationssvårigheter. I likhet med tidigare forskning framhöll informanterna i 

föreliggande studie att kommunikation möjliggör för den utvecklingsstörde att vara mer 

delaktig i utformandet av sin vardag. Desto mer kommunikationsmöjligheter den 

utvecklingsstörde hade desto lättare var det för informanterna att veta han/hennes behov och 

önskemål och arbeta utifrån dem. Vid kommunikationssvårigheter ansåg informanterna att 

den utvecklingsstördes självbestämmande reducerades och det uppstod en problematik.  

Främjande av självbestämmande 

Vår tolkning av vår empiri är att en förutsättning vid främjandet självbestämmandet är 

kommunikation, vilket även framkom i Widerlunds (2007: 123f) studie. Finns det 

kommunikationssvårigheter kom Widerlund (2007) fram till att lyhördhet är viktigt, men att 

tolkningarna av vad som kommuniceras utgår från den personliga assistentens sätt att tolka. 

Detta togs även upp av informanterna då de diskuterade kring hur viktigt det var att en 

medvetenhet fanns hos dem att tolkningen av den utvecklingsstördes behov och önskemål 

görs av dem själva. De berättar om dilemmat att tolka vad en annan människa vill för att 

möjliggöra självbestämmandet, och precis som Askheim (2003: 8f) beskriver de svårigheter 

med detta då de vill skydda samtidigt som de vill stärka.  

Det framkom att fokusgrupperna hade olika metoder att tackla problemet. Informanterna 

gjorde återkommande kopplingar till den egna arbetsplatsen och i vilken utsträckning 

självbestämmande kunde idkas där. Om dessa paralleller alltid var medvetna för 

informanterna är oklart. Att de återkommande gjorde dessa paralleller kan bero på att de i 

interaktionen med varandra och den utvecklingsstörde skapat en konstruktion som ses som 

den sanna (Giddens, 2007: 151&153).  

I Månen syntes en mer strukturerad och inrutad arbetsmetod kring den utvecklingsstörde, 

medan Solen använde sig av kommunikation personalen emellan som metod. Solens 

diskussioner fokuserades på hur viktig kommunikation var för den utvecklingsstörde till att 

utöva sitt självbestämmande, medan Månens fokus låg mycket på förvaltare och godeman 

ansvaret. I Solens arbetsgrupp där kommunikation diskuterades mycket önskades att mer tid 

avsattes för reflektion och analyserande kring den utvecklingsstördes behov och önskemål. I 

Månens diskussioner där gode man och förvaltare var i fokus uttrycktes ingen saknad efter 

mer gemensam tid. I denna grupp sattes en stor tillförlit till den personliga planen och dess 
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egenskap som ett verktyg för att tillvarata den utvecklingsstördes självbestämmande. Larsson 

(2008: 197f) skriver att fastställda rutiner kan resultera i att det inte är den utvecklingsstördas 

val av vardag som blir styrande. Det blir alltså den personliga assistentens sociala 

konstruktion av, inom dennes gränser för vad som tolkas normalt, som kommer att styra vilka 

val som presenteras för den utvecklingsstörde (Blomberg, 2006: 179ff; Mallander, 1999: 339; 

Widerlunds, 2007: 72). Det blir istället den personliga assistentens sociala konstruktion av 

vad som är normalt som kan komma att styra och påverka den utvecklingsstördas vardagsliv. 

Självbestämmande är något som i sin renodlade form inte existerar någonstans i samhället. 

Människor är bundna till lagar, normer och värderingar som finns i dess omgivningar.  

 

 
Förslag på fortsatt forskning  

För att skapa ytterligare förståelse för hur de personliga assistenterna arbetar i syfte att stärka 

och lyfta fram kundens självbestämmande skulle det vara av intresse att observera hur en dag 

tillsammans med kunden kan se ut. I samband med detta även genomföra individuella 

intervjuer med de personliga assistenterna och med människor med utvecklingsstörning för att 

söka förståelse om de anser att de uppmuntrar/uppmuntras till delaktighet och 

självbestämmande. 

 

34 
 



Litteraturförteckning 

Askheim, O P. (2003). Personal Assistance for People with Intellectual Impairments: 

experiences and dilemmas.I, Disability & Society, Vol. 18, No. 3, 2003, 325-339. 

Barnes, C, & Mercer, G. (2003). Disability. Cambridge, UK; Polity Press. 

Bengtsson, S, Förhammar, & Nelson, M C (2004). Historisk forskning i ett internationellt 

perspektiv. I, Förhammar, S & Nelson, M C.(red).  Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. 

Lund; Studentlitteratur. 

Billinger, K. ( 2005). Fokusgrupper – en datainsamlingsmetod. I, Larsson, S, Lilja, J & 

Mannheimer, K. (red). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund; Studentlitteratur.169-177. 

Blomberg, B.(2006). Inklusion en illusion?: om delaktighet i samhället för vuxna personer 

med utvecklingsstörning. Umeå; Print & Media. 

Brusén, P & Hydén, L-C. (2000). Inledning. I, Brusén, P & Hydén.(red). Ett liv som andra: 

livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund; Studentlitteratur.11-27. 

Danermark, B.(2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. I, 

Mallander, O & Tideman, M. (red). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och 

handikapp. Lund; Studentlitteratur. 13-36. 

Denscome, M. (2004). Forskningens grundregler – samhällsforskarens handbok i tio punkter. 

Lund; Studentlitteratur. 

Denscome, M.( 2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund; Studentlitteratur. 

Färm, K. (1999). ”socialt problem” eller ”som andra och i gemenskap med andra”: 

föreställningar om människor med utvecklingsstörning. Linköping; Tema kommunikation. 

Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund; Studentlitteratur. 

Giertz, L. (2008). Ideal och vardag – inflytande och självbestämmande med personlig 

assistans. Växjö; Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. 

Gustafson, S, & Molander, L. (1995). Stöd och omsorg för utvecklingsstörda: en bakgrund. 

Stockholm; Natur och Kultur. 

Hackin, I. (2000). Social konstruktion av vad?. Stockholm; Thales 

35 
 



Ineman, J, Molin, M & Sauer, L. (2009). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö; 

Gleerup. 

Karlsson, K. (2007). Funktionshinder, samtal och självbestämmande: en studie av 

brukarcentrerade möten. Lindköping; Tema kommunikation.  

Larsson, M.(2004). Personlig assistent- kompis, startmotor eller någons armar och ben? I,  

Gynnerstedt, K. (red). Personlig assistans och medborgarskap. Lund; Studentlitteratur.123-

145. 

Larsson, M. (2008). Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Lund; 

Socialhögskolan.   

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod – en introduktion.  I, Larsson, S, Lilja, J & Mannheimer, 

K. (red). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund; Studentlitteratur. 91-128. 

Lilja, J. (2005). Videoanalyser som metodstrategi. I, Larsson, S, Lilja, J & Mannheimer, K. 

(red). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund; Studentlitteratur. 269-287. 

Lilja, J. (2005b). Samhälls- och beteendevetenskapliga skalor. I, Larsson, S, Lilja, J & 

Mannheimer, K.(red). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund; Studentlitteratur.289-304 

Lindqvist, R. (2009). Funktionshinder i välfärdsstaten. Malmö; Gleerup. 

Mallander, O. (1999). De hjälper oss till rätta; normaliseringsarbete, själbestämmande och 

människor med psykiskutvecklingsstörning. Lund; Socialhögskolan. 

Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund; Studentlitteratur. 

Nordström, C & Thunved, A. (2009). Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och 

förordningar. Stockholm; Nordstedts juridik. 

Prop. 1992/93:159. Om stöd och service till vissa funktionshindrade.   

Prop. 1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken.                                                                                                     

Sauer, L & Ineland, J. (2007). Teater, subkultur och utvecklingsstörning. I, Lindqvist, R & 

Sauer, L. (red). Funktionshinder, kultur och samhälle. Lund, Studentlitteratur.99-124. 

36 
 



Sauer, L & Lindqvist, R. (2007). Funktionshinder, kultur och samhälle. I, Lindqvist, R & 

Sauer, L. (red). Funktionshinder, kultur och samhälle. Lund, Studentlitteratur. 13-42. 

SFS 1949:381. Föräldrabalken.  

SFS 1974:152. Regeringsformen. 

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. 

Självbestämmande. http://www.ne.se/sve/självbestämmande, Nationalencyklopedin, hämtad 
2010-11-19. 

Starrin, B. (1997). Empowerment som tankemodell. I, Forsberg, E & Starrin, B.(red). 

Frigörande kraft: empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv. Stockholm; 

Gothia. 9-32. 

Starrin, B. (2000). Empowerment och funktionshinder. I, Brusén, P & Hydén.(red). Ett liv 

som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund; Studentlitteratur.71-94. 

Starrin, B & Forsberg, E. (1997). En forskningsstrategi för empowerment. I, Forsberg, E & 

Starrin, B.(red). Frigörande kraft: empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv. 

Stockholm; Gothia. 33-49.  

Tideman, M.(2000a). Levnadsvillkor och normalisering - om kommunalisering och 

handikappreformens påverkan. I, Brusén, P & Hydén.(red). Ett liv som andra: livsvillkor för 

personer med funktionshinder. Lund; Studentlitteratur. 49-70. 

Tideman, M. (2000b). Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och 

välfärdspolitik för personer med utvecklingsstörning . Lund; Studentlitteratur.  

Tøssebro, J & Lundeby, H. (2006). Family Attitudes to Deinstitutionalisation; Changes during 

and after Reform Years in a Scandinavian Country. I, Journal of Intellectual and 

Developmental Disability; V 31 n 2. P 115-119. Jun 2006. 

Widerlund, L. (2007). Nya perspektiv med inarbetad praxis: en studie av utvecklingsstördas 

delaktighet och självbestämmande. Luleå; Luleå tekniska universitet.  

37 
 



Bilaga 1 
Hejsan! 

Vi heter Anna Nordin och Malin Sjöstrand och vi går på socionomprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Nu är vi inne på vår sista termin och det betyder att vi ska skriva en c-uppsats. Syftet 

med uppsatsen är att öka vår förståelse för hur arbetsgrupper definierar och möjliggör för sina 

kunder med utvecklingsstörning att utöva självbestämmande. Grunden för uppsatsen kommer 

att utformas utifrån gruppsamtal med två olika arbetsgrupper.  

Givetvis är Ditt deltagande frivilligt och anonym. Du kan när som helst under 

gruppintervjun välja att inte svara på en, för Dig, obekväm fråga eller välja att helt enkelt 

avbryta sessionen.  

Gruppintervjun kommer att vara en del av Din arbetsplatsträff under november månad 2010, 

efter överenskommelse med Din verksamhetschef. Gruppintervjun kommer att pågå under ca 

en timme, och kommer att ingå i Din arbetstid. Närvarande vid denna gruppintervju kommer 

att vara Du och dina medarbetare, samt vi (Anna och Malin). Till vår hjälp kommer vi att 

spela in diskussionen. Detta endast i syfte att hjälpa oss vid bearbetningen av materialet. Det 

kommer bara att vara vi som kommer att ta del av det inspelade materialet. Eventuellt kan det 

bli aktuellt att vår handledare på Högskolan i Gävle, kommer att få ta del av intervjumaterialet 

i syfte att hjälpa oss.  

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av citat från gruppintervjuerna, som givetvis kommer 

att avidentifieras. Det gör vi för att Du och dina medarbetare ska kunna garanteras 

anonymitet. Det tror vi kan främja ett mer öppet klimat under gruppintervjun, och kanske 

bidra till att Du tycker det känns mer avslappnat att tala fritt. Efter bearbetningen kommer allt 

inspelat material givetvis att förstöras.  

Tack för att ni tagit er tid till att läsa vårt brev. 

 

Anna Nordin – student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle, 

 telefonnummer:  070-968 55 78 

Malin Sjöstrand- student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle, 

 telefonnummer: 070-282 26 27 

Handledare: Åsa Vidman, universitetslektor, telefonnummer: 026-64 85 00 
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Bilaga 2 
Lena är 40 år och har en utvecklingsstörning och hon bor i en bostad med särskild service 

enligt LSS. Lena har problem med övervikt, hon väger 123 kg och är 160 cm lång. Hon har 

problem med att röra sig och har ont i knäna. Lenas matintag är ganska normalt men hon 

konsumerar en mängd kakor och godis. Hon kan ha upp till 16 brukar med kakor i sin 

lägenhet. Lena köper själv sina kakor och sitt godis. 

Lena får fickpengar varannan dag och dessa överstiger inte 40 kr. Trots att hon har problem 

med rörligheten går hon ut i princip varje dag och samlar pantflaskor för att finansiera sina 

inköp. När pengarna helt tryter kan hon gå in i en affär och gråta tills hon får vad hon vill ha. 

Personalen diskuterar ständigt med Lena om hennes intag av sötsaker, men det leder ingen 

vart. Personalen är också oroliga för Lenas hälsa och har talat med henne om att hennes vanor 

kan leda till medicinska komplikationer.  

Personalen vill inte att Lena ska vara helt vara utan pengar eftersom alla andra boende har 

egna pengar att spendera. Dessutom händer det att hon köper annat än kakor. Att helt dra in 

fickpengarna skulle troligen leda till att hon pantar ännu mera flaskor och besvärar de lokala 

handlarna ytterligare. 

Personalen har försökt med att ge Lena mera mat så att hon inte ska orka äta så mycket kakor, 

men det har endast resulterat i en viktnedgång på 4 kg under ett halvår, en effekt som 

dessutom börjar gå tillbaka. Under en period gick Lena på Friskis & Svettis men fick sluta 

med det på grund av knäna. 
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Bilaga 3 
Ella är en 50-årig kvinna med en utvecklingsstörning. Ella har problem med talet, hon kan 

uttala vissa ord men inte riktigt formulera meningar. Hon kan svara enstavigt på tilltal eller le 

jakande, men det går inte att ha en konversation med henne. Hon talar ”baklänges” och säger 

exempelvis: ”Vi är hemma idag, tycker jag” när de kommer hem efter att ha varit ute på 

promenad och när hon har fått hjälp med att borsta tänderna kan hon säga: ”Jag ska borsta 

tänderna nu”.  

Ella har inga anhöriga och hon har en förvaltare. När hennes föräldrar dog ärvde hon en 

ansenlig summa pengar. Hon bor i en egen lägenhet om 2 rum och kök. Hon har fyra 

personliga assistenter som arbetar på schema dygnet runt. Assistenterna har en säng i Ellas 

vardagsrum där de övernattar. 

Tre av assistenterna vill nu ”stajla” om Ellas hem som de tycker har för mycket omoderna 

möbler (de kommer från Ellas föräldrahem). De vill bland annat köpa en bäddsoffa, som 

assistenterna ska kunna sova i och ta bort den vanliga sängen, det skulle göra rummet 

trivsammare, menar de. Några av assistenterna har redan tagit ner några av tavlorna från 

väggen och börjat möblera om. Förvaltaren har inga invändningar och är drivande i detta och 

förvaltaren förser assistenterna med pengar för inköp av nya möbler. Enligt en av 

assistenterna känner inte förvaltaren Ella som person. När en av assistenterna frågar Ella hur 

hon vill ha det, gråter Ella och svarar: ”Jag kan inte säga”. Arbetsledaren vill inte ta ställning 

till assistenternas olika uppfattning om möbleringen. 
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Bilaga 4 
Lena 

 Vad väcker denna Lena för tankar och känslor hos er?  

 Hur skulle ni beskriva Lena? 

 Kapacitet till självbestämmande? 

 Ser ni någon annan möjlig lösning personalen kunde ha gjort?  

Ella  

 Vad väcker denna Ella för tankar och känslor hos er?  

 Kapacitet till självbestämmande? 

 Hur skulle ni beskriva Ella? 

 Hur kan man aktivt som personal ta reda på vad Ella vill? 

 Om det inte är möjligt, hur gör man då? 

 Ser ni någon skillnad i Lenas och Ellas förmåga till att utöva självbestämmande? 

 Om man inte vet vad en kund vill, vem skall man utgå från då? 

 Sedan ni börjat arbeta i ER arbetsgrupp, har ni ändrat uppfattning om 

utvecklingsstörning? 

 Beskriv er bild av en utvecklingsstörd, styrkor och svagheter. 

 Hur arbetar ni aktivt med att stödja ER kund i sitt självbestämmande? 

Har ni vart med om, eller tror ni att det finns tillfällen då det är befogat att inte låta 

någon fullt ut utöva sitt självbestämmande? Ge exempel: 

 Har ni diskussioner om/och hur löser ni dem när ni skall hantera kundernas 

självbestämmande? Hur ofta isåfall? 

 De utvecklingsstörda som klarar sig själv, vilka kriterier tror ni att de uppfyller?  

Självbestämmande, hur skulle ni beskriva vad det är?  

 Skulle ni kunna beskriva att alla har lika möjlighet till självbestämmande? Se 

frågan ovan, uppfyller alla ”normala” dessa kriterier? 
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